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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

 

Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual 

de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 

anual al datoriei publice aferente anului 2012. 

 

Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

    

1. Descrierea situaţiei actuale: 

     Contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi contul anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012 au fost întocmite în 

conformitate cu prevederile art.56 si art.57 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii 

principali de credite ai bugetului de stat, respectiv al bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate şi a conturilor privind execuţia de casă prezentate de trezoreria statului. 

 Contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi contul anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate au fost întocmite în structura bugetelor de 

venituri şi cheltuieli aprobate prin Legea nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 şi au ca 

anexe conturile anuale de execuţie ale bugetelor ordonatorilor principali de credite ai bugetului de 

stat, respectiv al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

 Pe parcursul execuţiei, evoluţia indicatorilor macroeconomici a determinat adaptarea 

structurii, a nivelului veniturilor şi cheltuielilor bugetare la realitatea economică prin elaborarea 

Ordonanţei Guvernului nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, precum şi 

a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2012.  
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Execuţia bugetului de stat s-a asigurat pe structura bugetului aprobat pe anul 2012, respectiv 

execuţia veniturilor detaliată pe capitole, subcapitole şi paragrafe iar execuţia cheltuielilor pe părţi, 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi aliniate, după caz. 

 

Sistemul asigurărilor sociale de sănătate a funcţionat în baza Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

           Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 a fost aprobat 

prin Legea nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012, modificat prin actele normative de 

rectificare a bugetului de stat pe anul 2012, menţionate mai sus. 

 

Contul  general al datoriei publice la data de 31 decembrie 2012 a fost elaborat în 

conformitate cu art. 58 din Legea finanţelor publice nr. 500/2002 pe baza raportărilor primite de la 

autorităţile administraţiei publice locale şi a celor primite de la operatorii economici subîmprumutati 

sau garantaţi de stat sau de către autorităţi ale administraţiei publice locale. Contractarea datoriei 

publice s-a realizat în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         2. Schimbări preconizate: 

           Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

         3. Alte informaţii 

Veniturile bugetului de stat au fost realizate în anul 2012 în sumă de 86.018,8 milioane lei, cu 

6.131,9 milioane lei sub prevederile bugetare aprobate. 

Cheltuielile bugetului de stat au fost realizate în anul 2012 în sumă de 104.569,8 milioane lei, 

cu 7.596,7 milioane lei sub creditele bugetare aprobate. 

Execuţia bugetului de stat la finele anului 2012 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 18.551,0 

milioane lei. 

Veniturile încasate la Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 

2012 au fost în sumă de 19.049,5 milioane lei, cu 665,6 milioane lei sub prevederile bugetare 

aprobate. 

 Cheltuielile  Bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2012 

au fost în sumă de 19.459,3 milioane lei, cu 255,8 milioane lei sub creditele bugetare aprobate. 

Execuţia Bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 
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2012 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 409,8 milioane lei. 

 

Datoria publică a României la 31 decembrie 2012 a fost în valoare de 240.842,6 milioane lei, 

din care datoria publică guvernamentală în valoare de 226.841,9 milioane lei şi datoria publică locală 

în valoare de 14.000,7 milioane lei.   

 

    Principalele aspecte rezultate din analiza execuţiei bugetului de stat, a bugetului Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei publice sunt prezentate 

în NOTA anexată la prezenta. 

Ulterior adoptării prezentului proiect de Lege, contul general anual de execuţie a bugetului de 

stat,  contul anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 

contul general anual al datoriei publice aferente anului 2012 vor fi verificate de Curtea de Conturi a 

României, conform prevederilor art. 56 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Secţiunea a 3-a  

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

    1. Impactul macroeconomic: 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

   1.1  Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

    2. Impactul asupra mediului de afaceri: 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

    3. Impactul social: 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

    4. Impactul asupra mediului: 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secţiunea a 4-a  

     Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru  anul 
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curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)    

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

Secţiunea a 5-a  

     Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

  1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

    2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare: 

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

    3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare  

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

    4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

    5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

    6. Alte informaţii 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secţiunea a 6-a  

     Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

    1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

    Proiectul de act normativ a fost elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi discutat în Comisia 

de Dialog Social a Ministerului Finanţelor Publice. 

    2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului 

în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 
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    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

    3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

     4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

    5. Informaţii privind avizarea de către 

    a) Consiliul Legislativ; 

    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării; 

    c) Consiliul Economic şi Social; 

    d) Consiliul Concurenţei; 

    e) Curtea de Conturi. 

    Este necesar avizul Ministerului Justiţiei, Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social 

6.Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secţiunea a 7-a  

    Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

 

1. Informarea societăţii civile  cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

În vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la transparenţa decizională 

(Legea nr.52/2003) şi accesul la informaţiile de interes public (Legea nr.544/2001), proiectul de 

 lege a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice. 

2. Informarea societăţii civile  cu privire la eventualul impact asupra mediului  în urma  

implementării proiectului de act normativ, precum şi  efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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3.Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secţiunea a 8-a  

    Măsuri de implementare 

 

1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act  normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/ sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 
     Faţă de cele menţionate mai sus, vă propunem aprobarea proiectului de lege alăturat, împreună cu 
anexele nr.1-12 care fac parte integrantă din prezenta lege. 
 

X 
 

X  X 
 
 

VICEPRIM - MINISTRU 
 

MINISTRUL FINANŢELOR  PUBLICE 
 

DANIEL CHIŢOIU 
 
 
 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET 
 

LIVIU VOINEA 
 
 

 Avizat favorabil, 
            

            MINISTRUL  JUSTIŢIEI 
                                                                                             

                                                                                              ROBERT - MARIUS CAZANCIUC 
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Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 

execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2012 

X 
 

X  X 
 

VICEPRIM - MINISTRU 
 

MINISTRUL FINANŢELOR  PUBLICE 
 

DANIEL CHIŢOIU 
 
 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET 
 

LIVIU VOINEA 
               
                                 Avizat favorabil, 

   MINISTRUL  JUSTIŢIEI   
ROBERT - MARIUS CAZANCIUC                          

      


